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Milé čtenářky a čtenáři,

vítám vás u  posledního čísla čtvrtletníku IOP pod lupou v  roce 2013. Využijeme ho k  tomu, 
abychom upozornili na některé úspěchy Integrovaného operačního programu v letošním roce 
i na to, co nového připravujeme. K tomu přidáme aktuální soutěže a otevřené výzvy. 

Obrnicím na Mostecku se podařilo – s pomocí projektu IOP – nastoupit cestu k  lepšímu za-
členění vyloučené komunity na místním Velkém a Malém sídlišti. Jsem velmi ráda, že mohu 
popřát paní starostce Drahomíře Miklošové, že Obrnice obdržely prestižní cenu rady Evropy 
za  integraci. Do čísla jsme dále zařadili článek o ostravské aule Gong, která se stala Stav-
bou roku 2013, a o nově zrekonstruované unikátní synagoze v Nové Cerekvi na Pelhřimovsku. 
Formou reportáže vám představíme koncert Povodně 2013 – děkujeme! Ten byl velkým podě-
kováním za to, jak se záchranáři dokázali vypořádat s letošními povodněmi. Koncert byl věno-
ván nejen profesionálním a dobrovolným hasičům, ale také policistům a vojákům i zástupcům 
měst a obcí či neziskových organizací a vůbec všem lidem, kteří byli v červnu letošního roku 
ve správnou chvíli na správných místech.

K nejžhavějším novinkám našeho operačního programu patří příprava dvou nových velkých projektů na doplnění systému prevence 
a řešení krizových situací, jako jsou například povodně. Finanční prostředky v celkovém objemu 2,7 miliardy korun by měli získat 
právě policisté a hasiči. 

Aktuální informace o  Integrovaném operačním programu jsou všem zájemcům k  dispozici na  webových stránkách  
www.kvalitazivota.eu a  www.strukturalni-fondy.cz. Sledovat nás můžete také na  facebookovém profilu Integrovaný operační  
program.

Děkuji za váš zájem a přeji příjemné čtení. 

Ing. Lumíra Kafková
ředitelka Řídícího orgánu IOP

ÚVODNÍ SLOVO
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Aula Gong představuje mimořádně dob-
ře architektonicky i  technicky zvlád-
nuté dílo. Jeho autorem je jeden z  nej-
respektovanějších českých architektů 
současnosti Josef Pleskot. Aula Gong 
představuje součást industriální zóny 
Dolní oblast Vítkovice, která je technicky 
ojedinělá v  celé Evropě. Dolní Vítkovice 
byly před zahájením revitalizace téměř 
odsouzeny k  zániku. V  roce 1998 byla  
v  Dolní oblasti Vítkovic ukončena výro-
ba surového železa a  koksu a  prakticky 
celá tato lokalita společně s dolem Hlu-
bina byla prohlášena za národní kulturní 
památku. To ji však nezachránilo před 
značným chátráním. 

Revitalizaci Dolní oblasti Vítkovice podpořil 
Integrovaný operační program projektem 
s názvem „Zpřístupnění a nové využití NKP 
Vítkovice“, který byl zahájen v  roce 2008  
a ukončen v prosinci 2012. Integrovaný ope-
rační program na tento projekt přispěl 425 
miliony korun. Cílem projektu je reaktiva-
ce hlavních částí Národní kulturní památ-
ky Vítkovice, jejich zpřístupnění veřejnosti 

a  využití potenciálu NKP pro edukativní  
a kulturně-společenské aktivity. 

Realizovala se rekonstrukce tří základ-
ních objektů národní kulturní památ-
ky. Vedle plynojemu se jedná o  bývalou 
energetickou ústřednu, ve  které kdysi 
dva mohutné kompresory zajišťovaly do-
dávku vzduchu pro provoz vysokých pecí, 
a vysokou pec č. 1, ze které se stala še-
desát metrů vysoká vyhlídková věž s pro-
skleným výtahem. Počítá se začleněním 

areálu bývalého dolu Hlubina, který bude 
propojen s areálem Dolní oblasti Vítkovic 
společnou prohlídkovou trasou. 

Do  finále letošního 21. ročníku soutěže 
Stavba roku se probojovalo 16 staveb. 
Aula Gong se nakonec stala jednou z pěti 
realizací, které získaly titul Stavba roku 
2013, a  navíc obdržela Cenu veřejnosti. 
Vítěze vyhlásila ve čtvrtek 10. října 2013 
pořádající organizace ABF – Nadace pro 
rozvoj architektury a stavitelství.

Vítkovická aula Gong se stala  
Stavbou roku 2013
n n Plynojem postavený Vítkovickými železárnami v roce 1924 se v nedávné době proměnil v unikátní multifunkční centrum, 
které je možné využít jak pro vzdělávací, kulturní a společenské akce, tak i pro konferenční, kongresové účely a výstavnictví.  
Za ojedinělé architektonické řešení byla aula Gong oceněna titulem Stavba roku 2013.
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Integrovaný operační program poskytl 
Obrnicím financování projektu s názvem 
„Šance pro komunitní život v Obrnicích“, 
který má tři části zaměřené na  různé 
specifické problémy. První část projektu 
byla zahájena v roce 2012 a zatím posled-
ní schválená část projektu bude pokračo-
vat ještě téměř další dva roky.

Starostka Obrnic Drahomíra Miklošová 
převzala 30. října 2013 ve francouzském 
Štrasburku za  projekt integrace Romů 
do  většinové společnosti cenu Rady  
Evropy s  názvem Dosta! Rada Evropy  
cenu uděluje obcím, které zavedly  
novátorské a  přitom úspěšné způsoby, 
jak Romy začlenit do života společnosti.

Romové tvoří zhruba 40 procent obyvatel 
Obrnic. Podle slov starostky se lidé obci 
spíš vyhýbali. Pak ale Obrnice zastavi-
ly praxi sestěhovávání sociálně slabých 
do  bytů skoupených realitními kancelá-
řemi a zavedly systém veřejně prospěš-
ných prací pro nezaměstnané. Obec se 
snažila problematiku řešit komplexně. 
Vypracovala strategický plán sociálního 

začleňování a řešila všechny oblasti, kte-
ré se tohoto problému dotýkají – bezpeč-
nost, bydlení, sociální služby, vzdělávání. 

Projekt, podpořený z  oblasti intervence 
služby v  oblasti sociální integrace IOP, 
„Šance pro komunitní život v Obrnicích“ 
se skládá ze tří částí, které mají společný 
účel: komplexní zavedení sociálních slu-
žeb zaměřených na  obyvatele sociálně 
vyloučené lokality Velké a  Malé sídliště. 
Dlouhodobým záměrem je zajistit bez-
problémové občanské soužití a podpořit 
aktivní komunitní život respektující rovné 
příležitosti. Cílovou skupinou jsou jak do-
spělí a rodiny s dětmi, tak mládež z vy-
loučené lokality. 

Příkladem aktivit projektu je kance-
lář programu „Spolu v  ulicích“, slou-
žící jako zázemí pro terénní programy 
a  doprovodné pracovní a  finanční po-
radenství, rodinné centrum „Olivín“, 
poskytující sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny s  dětmi, či klub „Vul-
kán“ s  přilehlým hřištěm. Zaváděny 
jsou různé typy podpory sociálního 
začleňování, jako nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež od 15 do 26 let 
nebo motivačně a integračně zaměřený 
sportovní program „Sportem k  inte-
graci“, v jehož rámci funguje posilovna  
a provozují se venkovní sporty.

Vyloučená lokalita v Obrnicích u Mostu  
dostala novou šanci
n n Severočeské Obrnice u Mostu se dlouhodobě potýkaly s problematikou sociálního vyčlenění. Sociálně slabí tu byli sestě-
hováváni do zvláštních domů místo integrace, problém představovala vysoká nezaměstnanost a také nedostatečná bezpečnost 
občanů. Situaci se několik let snaží změnit vedení obce a využívá k tomu i podporu Integrovaného operačního programu.
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Synagoga, postavená před rokem 1855, 
je díky orientálnímu maurskému stylu  
jediná svého druhu ve  střední Evropě. 
Vůči svému okolí působí mohutně a  vý-
razně. V  architektuře stavby se mísí 
několik stylů a  v průčelí její západní fa-
sády jsou umístěny hodiny, které syna-
gogy zpravidla nemívaly. Vznikla na mís-
tě menší synagogy neznámého stáří. 
V Nové Cerekvi se židovská obec s mod-
litebnou pravděpodobně ustavila kolem 
roku 1960. V městečku nevzniklo ghetto, 
většina domů byla soustředěna v okolí sy-
nagogy, některé domy byly i na náměstí.

Zrekonstruovanou synagogu si lidé moh-
li poprvé prohlédnout 6. října 2013, kdy 
se otevřela v  rámci festivalu řemesel  
a vyznání. Na slavnostní otevření vnitřních 
expozic si zájemci musejí počkat do jara 
příštího roku. Oprava synagogy byla to-
tiž rozložena do  několika etap, poslední 
fáze začala v roce 2010. Během komplet-
ní rekonstrukce dělníci opravili střechu  
a stavbu odvodnili. Na fasádě bylo opra-
veno množství poškozených keramických 
prvků, v synagoze je mimo jiné nová po-
dlaha, elektroinstalace a vnitřní vybave-
ní, vzniklo sociální zařízení a zázemí pro 
průvodce. Do  úplného dokončení schází 
instalace vnitřní expozice a osazení drob-
ných zařizovacích předmětů. 

Expozice se bude podle koordinátora 
projektu „Deset hvězd“ Jana Kinderman-
na týkat architektury synagog, ukáže vý-
voj synagog před židovskou emancipací 
do poloviny 19. století i později. Bude v ní 
také zmínka o místní židovské komunitě. 
Vlastníkem synagogy v  Nové Cerekvi je 
od roku 1998 Židovská obec v Praze.

Na projekt „Deset hvězd“ získala Federace 
židovských obcí téměř 238 milionů korun 
z  Integrovaného operačního programu, 
přičemž celkový rozpočet činí necelých 
280 milionů. Cílem projektu je mimo jiné 
vytvoření sítě deseti oblastních kulturně- 
vzdělávacích center židovské kultury.

V  Česku se do  současné doby uchovalo 
90 synagog, které mají památkovou hod-
notu, dále zhruba 150 budov památkové 
povahy, například školy, obecní domy, ra-
bináty, špitály a 350 židovských hřbitovů. 
Z  těchto památek bylo vybráno 15 sta-
vebně a historicky nejcennějších objektů, 
které budou v rámci projektu restaurová-
ny a poté zpřístupněny. Budou se v nich 
konat výstavy, přednášky, koncerty, lite-
rární večery, filmové projekce a divadel-
ní představení. Zavítat na  ně bude moci 
nejen odborná veřejnost, ale i  studenti, 
rodiny s dětmi a senioři.

Monumentální synagoga  
v Nové Cerekvi opravena 
n n Nová Cerekev na Pelhřimovsku se může pyšnit opravenou synagogou v maurském stylu. Její rekonstrukce, která vyšla  
na 20 milionů korun, byla podpořena z projektu Integrovaného operačního programu s názvem „Deset hvězd“.
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Na akci, kterou jako poděkování za obě-
tavou a profesionální práci při povodních 
připravil časopis Rescue Report společ-
ně s Hasičským záchranným sborem ČR, 
Policií ČR, Letištěm Letňany a městskou 
částí Praha-Letňany, se vypravilo téměř 
10 tisíc návštěvníků. Návštěvníků připra-
vených se bavit se stejným nasazením, 
se kterým před několika měsíci bojovali 
s  krutou nepřízní počasí. Šestihodinový 
hudební maraton zdařile rozjíždí dívčí 
kapela The Apples a v jejím podání zně-
jí staré dobré rockové hity. Publikum se 
dostává do  varu, ve  kterém je udržují 
Petr Bende, Monika Agrebi, Aleš Brichta, 
Vašo Patejdl a  hudební skupiny Portles 
a  Walda gang. Zlatým hřebem koncertu 
je Čechomor. Ale to už je pozdní večer. 
A my jsme teprve na začátku…

Tento koncert nepatří jen hudbě, ale také 
děkovným slovům a  představení nejmo-
dernější hasičské techniky, zakoupené 
z  finančních prostředků strukturálních 
fondů Evropské unie. Některá z  vozidel 
a  zařízení už přítomní znají   ze zásahů 
při letošních povodních. „Všem, kteří se 
v  průběhu června podíleli na  záchraně 
zdraví, života a  majetku našich občanů 
během povodní, a  také všem, kteří po-
máhali likvidovat následky povodní ještě 
dlouhé dny poté, přišli poděkovat gene-
rální ředitel Hasičského záchranného 
sboru České republiky plukovník Dra-
hoslav Ryba, starosta Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska pan Karel Rich-
ter, náměstek policejního prezidenta plu-
kovník Tomáš Tuhý, také hejtmani krajů, 
postižených povodněmi, nebo generální 

ředitel České televize,“ informuje Nicole 
Zaoralová, tisková mluvčí HZS ČR.

Diváci se dozvídají, že technika a techno-
logie pro Hasičský záchranný sbor České 
republiky (HZS ČR) byly spolufinancová-
ny z  Integrovaného operačního progra-
mu. Konkrétně šlo o  projekty operace 
„Zvýšení akceschopnosti Hasičského zá-
chranného sboru České republiky pro 
záchranné a likvidační práce při živelních 
pohromách“, ve  zkratce Živelní pohro-
ma, a o projekty operace „Pořízení mo-
derní techniky a  technologií Hasičského 
záchranného sboru pro zvýšení kvality 
řešení mimořádných událostí“, ve zkrat-
ce Zvýšení kvality. Na  projekty těchto 
dvou operací byla určena jedna miliar-
da korun, 85 procent způsobilých výdajů 

Poděkování lidem, kteří dokázali 
zkrotit peklo přicházející z nebe.
Koncert „Povodně 2013 – děkujeme!“
n n Je 1. října 2013. Na parkovišti u letiště v Letňanech stojí stovky hasičských vozidel. Nikde nehoří. To jen hasiči z Kyjova, 
Kolodějí, Cítova, Sezimova Ústí, Berouna, Nymburka, Mělníka, Předměřic nad Jizerou, Horních Měcholup, Krásného Dvora 
a kdoví ještě odkud dorazili na akci, která je velkým poděkováním za to, jak dokázali zkrotit letošní peklo, které přišlo z nebe. 
Koncert „Povodně 2013 – děkujeme!“ byl věnován nejen profesionálním a dobrovolným hasičům, ale také policistům a vojákům 
i zástupcům měst a obcí či neziskových organizací a vůbec všem lidem, kteří byli v červnu letošního roku ve správnou chvíli 
na správných místech.

Na koncert se sjeli lidé ze všech částí republiky. Nakonec se zde potkalo 10 tisíc účastníků.
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bylo spolufinancováno prostřednictvím 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Příjemci dotace jsou hasičské záchranné 
sbory všech krajů mimo Hasičský zá-
chranný sbor hlavního města Prahy, dále 
Záchranný útvar Hasičského záchranné-
ho sboru České republiky a  Správa Ná-
rodního parku a  chráněné krajinné ob-
lasti Šumava.

„Nákup techniky pomohl zvýšit akce-
schopnost, mobilitu a  efektivitu sboru 
a  zkvalitnit jím poskytované služby,“ 
vysvětluje plukovník Drahoslav Ryba, ge-
nerální ředitel HZS ČR, a upozorňuje, že 
po restriktivních opatřeních v letech 2009 
a 2011 hasiči v podstatě přestali techniku 
nakupovat. „Teď se nám díky evropským 
projektům konečně podařilo stav naší 
techniky zlepšit. A navíc tento krok při-
šel doslova za pět minut dvanáct, těsně 
před letošními povodněmi. Ale nechce-
me zůstat jen u toho, co už jsme pořídi-
li, děláme vše pro to, abychom vozový 
park nadále rozšiřovali. V tomto progra-
movém období se chystáme investovat 
také do  výškové techniky a  zároveň se 
připravujeme i na nové programové ob-
dobí, které začne v  roce 2014. Součástí 
zpracovávaného projektu, jenž se netýká 
jen profesionálních hasičů, ale také těch 

dobrovolných, není jen obnova techniky, 
ale také výstavba nových hasičských sta-
nic a rekonstrukce těch stávajících i mo-
dernizace učilišť.“

Plukovník Drahoslav Ryba (pozn. aut.: 
plukovník Drahoslav Ryba byl 28. října 
2013 jmenován do  hodnosti brigádního 
generála) se ve vzpomínkách vrací do le-
tošního června. „Pro mne byl nejsilněj-
ším okamžikem  povodní jejich začátek. 
Vše bylo velmi hektické, bylo třeba co 
nejrychleji zkoordinovat veškeré síly. 
Nápor na ně byl obrovský, vždyť letošní 
povodně na nás udeřily ve  třech vlnách 
za sebou. První zasáhla část Čech, druhá 
úder znásobila a po třetí byly pod vodou 
téměř všechny povodňové oblasti v  re-
publice,“ zdůrazňuje sílu živelní pohro-
my, která prověřila kvality nové techniky 
bezprostředně po jejím pořízení. „Nasa-
zena byla například speciální technika 
Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín - 
přepravní tahače, které převážejí těžkou 
techniku do míst nasazení, nákladní vozy 
sloužící k  evakuaci občanů a  rozvozu 
materiálu pro pomoc občanům, páso-
vý bagr, který se využívá ke zpevňování 
hrází, odstranění náplav a  narušených 
konstrukcí mostů. Ke  zpevňování hrází 
v  Mělníku byl využíván dálkové řízený 

traktor - pluh. Ani technika, kterou na-
koupily HZS krajů, nezahálela. Do teré-
nu vyjely autobusy pro přepravu 140 ha-
sičů na  pomoc Praze pro stavění hrází. 
V plném nasazení bylo deset nakladačů, 
které pomáhaly při zpevňování hrází 
a  úklidu nánosů bahna. Hasiči využili 
i  speciální potápěčskou výstroj do  kon-

V úterý 1. října panovalo nádherné počasí. Povodně připomínaly jen dokumentární záběry a slova pronášená na pódiu.

K hostům koncertu promluvil 
také plukovník Drahoslav Ryba. 



|  Číslo 4  |  Listopad 20138

rEPOrTÁŽ 

taminovaného prostředí, například při 
ochranných pracích v úpravně vod v Měl-
níku.“

Generální ředitel HZS ČR také připo-
mněl, že pro převoz speciálních kon-
tejnerů a  kontaminovaných předmětů 
a bahna při úklidu nákladním kontejne-
rem byly využívány kontejnerové nosiče, 
že k  oplachu kontaminovaných prostor 
od  bahna vysokotlakou nekontaminova-
nou vodou byly nasazeny velkokapacitní 
cisterny CAS 30 a že pro rychlou dopravu 
na místo a řízení zásahu v místě nasazení 
byly využity velitelské vozy. 

Koncert Povodně 2013 – děkujeme! je ale 
hlavně o  lidech a  pro lidi, kteří stáli le-
tošní živelní pohromě tváří v tvář. Z Frym-
burku, který leží na  břehu vodní nádrže 
Lipno, sem dorazil nadstrážmistr Tomáš 
Fleišmann: „Sloužíme vždy ve  stavu tři 
a  jeden na  jedné směně. Když byly po-
vodně v  nejvyšším stupni, právě byla 
řada na  naší směně C. Pomáhali jsme 
klukům z Hasičského záchranného sbo-
ru Jihočeského kraje, kteří měli moc 
práce, takže nás vyslali k několika zása-
hům. Kromě Frymburku jsme pomáha-
li v Olšině, Malšíně a také u Větřní, kde 
byly povalené stromy.“ A co mu z těchto 
červnových dnů nejvíce utkvělo v paměti? 
„Olšina u Horní Plané, kde hrozilo protr-
žení hráze rybníka. Je to nejvýše polože-
ný rybník v Čechách, jeden z největších 
na  Šumavě. Zásah byl komplikovaný 
v  tom, že pod hrází stojí rodinný dům, 
který už sice byl zatopený, ale protrže-
ná hráz by ho zničila úplně. Snažili jsme 
se zabránit odtoku a odklonit vodu mimo 
dům. To se nám z větší části povedlo.“ 

Pozvání na koncert přijali i členové Sboru 
dobrovolných hasičů Mlázovice z okresu 
Jičín. „Spolupracujeme s  profíky z  Ji-
čína, Nové Paky a  Hořic, máme s  nimi 
bezvadné vztahy, doplňujeme se. A jsme 
jejich pomocníky nejen při povodních. 
Letos v červnu jsme po deštích pomáhali 
v Lužanech a Sobčicích, kde jsme odčer-
pávali vodu,“ přibližuje okamžiky staré 
necelé čtyři měsíce velitel jednotky To-
máš Čeřovský. „Pak stoupla voda v Lito-
měřicích, takže jsme v jedné místní fir-
mě týden odčerpávali laguny a pomáhali 
s  úklidem areálu,“ pokračuje a  dodává, 
že povodně byly pro něj a  jeho kolegy 
náročné jak po  organizační stránce, tak 
i  po  fyzické i  emoční. „Nedá se nesou-
cítit s  lidmi z  postižených oblastí, když 
vidíte, co jim záplavy napáchaly. I  když 
odčerpáme vodu, pomůžeme jim, čeká 

je dlouhý boj, než uklidí a vůbec se s tou 
pohromou vypořádají.“ 

Dobrovolní hasiči z  obce Kájov od  Čes-
kého Krumlova říkají: „Když začaly sil-
né deště, na naší místní říčce Polečnici 
se prudce zvedla voda. Takže jsme zasa-
hovali v  místních osadách, zahrádkách, 
objížděli jsme okolí, pytlovali, kontrolo-
vali a  dělali všechna potřebná protipo-
vodňová opatření.“

Koncert se stal jedním velkým poděková-
ním. Poděkováním za úsilí, které zabrá-
nilo mnohem větším škodám, ztrátám 
na majetku a životech.

Foto: Archiv Hasičského 
záchranného sboru ČR

Tento vůz přijel z Královéhradeckého kraje.

Seřazenou techniku si mohli návštěvníci prohlédnout zblízka, obsluha ochotně představila vše zajímavé.
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INfOrMUJEME

Soutěž měla původně skončit již na konci 
října, ale Řídící orgán IOP se rozhodl ji 
ještě o měsíc prodloužit. Tím bylo také 
umožněno zájemcům objet všechny pro-
jekty, i  když se o  soutěži dozvěděli poz-
ději. Pravidla soutěže jsou jednoduchá. 
V  deseti různých městech v  Čechách 
a  na  Moravě je schováno deset krabi-
ček. V každé z nich se skrývá jedna sou-
těžní otázka. Soutěžícím stačí správně 
odpovědět na pět otázek, není tedy nutné 
navštívit všech deset soutěžních míst. 

Jedná se o místa, ve kterých se v minu-
lých letech realizovaly projekty, financo-
vané z  Integrovaného operačního pro-
gramu: klášter Plasy, Národní muzeum 
fotografie v Jindřichově Hradci, kavárna 
Pontes v Písku, rehabilitační ústav Klad-
ruby, vila Tugendhat, zámek v Kroměříži, 
Vítkovické železárny, Velehrad a Uherské 

Hradiště. Dále pak soutěžící mohou na-
vštívit Muzeum požární ochrany Zbiroh, 
které leží hned vedle Základny humani-
tární pomoci Zbiroh, která byla podpoře-
na z  IOP. Nejvhodnější místa pro ukrytí 
kešek vybrali realizátoři projektů, kteří 
také krabičky s otázkami pravidelně kon-
trolovali. 

Výherci budou vylosováni do  konce roku 
2013. Hlavní cenou je wellness pobyt v Kra-
mářově chatě na Suchém vrchu v Orlických 
horách. Dosud nejvíce správných odpovědí 
je ze soutěžních míst na Moravě. 

Byly připraveny i dvě malé soutěže o ital-
ské speciality. Fenyklový salám mohlo 
získat prvních pět soutěžících, kteří po-
slali správné odpovědi na soutěžní otáz-
ky. Italským sýrem Treningrana bylo zase 
oceněno prvních pět soutěžících, kteří 

zaslali básničku týkající se některého ze 
soutěžních míst. Některé básničky jsme 
vybrali ke zveřejnění.

O KEŠCE
KEŠKA TO JE NEPOSEDA,

STÁLE JINOU SKRÝŠ SI HLEDÁ.
 

KAŽDÉHO SI PODMANÍ,
MLADÍ, STAŘÍ HLEDAJÍ.

 
VYTRVALOST V HLEDÁNÍ,

CESTOVÁNÍ, PÁTRÁNÍ.
 

I KDYŽ KEŠKA NENÍ ZLATO,
TO PÁTRÁNÍ STOJÍ ZA TO.

(Zdenka Březinová, Praha)

Sochy z písku v Písku
Stopa v písku na nábřeží leží,

socha se tam zastavila.
Pozoruje hladinu řeky 

a udává scénář turistům.
Láká je, jeden po druhém na ni sahá 
a ona se jim v rukou rozpadá v písek.

Písek, který jim zůstává v dlaních,
který pak spláchne déšť do řeky 

a sténá pod hladinou, ani nezamává.
Je konec prázdnin. Déšť neustává...

(Hedvika Kučerová, Ždánice)

Colours of Ostrava 
 Železo se roztavilo pod žárem slunce.

Hrálo tu všemi barvami.
Bylo parno, ale vůní zalitý kolos 

mne přitahoval svou monstrózností,
okouzlil každého, kdo sem vešel. 

Sešel se tu každý, kdo si chtěl hrát, 
řvát a tancovat.

Rty oplachovat pivem, 
poslouchat a bavit se Ostravou,
barevnou letní vítkovickou nocí 

duní zvuky. 
Hory železa v tichu nocí zdobí slavnost 
a uklidňují svou unaveností a stářím,

v tichosti tolerují hluk, 
který se jimi šíří do chladné noci 

a pokyvují do rytmu noci. 
Úžasné místo, radost mám z myšlenky, 

že se sem vrátím.
(Jaroslava Urbánková, Brno)

Informace o  soutěži byly zveřejněny 
na  několika turistických serverech (Ku-
dyznudy.cz, Turistika.cz). Pravidla sou-
těže naleznete na  www.kvalitazivota.cz 
v sekci Soutěž.

Soutěž „Pátrej a vyhraj“ prodloužena
n n Geocachingová soutěž „Pátrej a vyhraj“ Integrovaného operačního programu byla zahájena na začátku června a její konec 
je naplánován na 30. listopad 2013. Do konce roku se mohou soutěžící těšit na slosování a pěkné ceny.

Petr Lehner otevírá kešku ve Vítkovických železárnách.
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Výroční konference IOP proběhla v Jindřichově Hradci
Na konferenci s názvem „IOP 2013: Zku-
šenosti a  perspektivy“ se 10. října 2013 
do  Jindřichova Hradce sjeli zástupci 
řídícího orgánu, zprostředkujících sub-
jektů IOP a  realizátoři projektů. Vyu-
žili příležitost prezentovat zkušenosti 
z  konkrétních projektů a  možnost do-
zvědět se informace o  aktuálním stavu 
Integrovaného operačního programu 
přímo od  ředitelky ing.  Lumíry Kafkové 
a  o  chystaném Integrovaném regionál-
ním operačním programu od  ing. Rosti-
slava Mazala. Zájemce o  exkurzi čekaly 
po  skončení konference krásné objekty 
a  expozice Domu gobelínů a  Národního 
muzea fotografie, které byly podpořeny 
v nedávné době z  IOP. Prezentace před-
stavené na konferenci najdete na http://
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsi-
tes/Integrovany-OP v sekci Novinky.

INfOrMUJEME

Dva velké projekty na doplnění  
protipovodňového systému schváleny
n n Dva nové velké projekty v hodnotě přes 2,7 miliardy korun schválil Řídící orgán Integrovaného operačního programu 30. října 2013. 

Z přírodních katastrof představují pro Čes-
kou republiku v současnosti největší hrozbu 
povodňové situace. V  posledních patnácti 
letech se na našem území vyskytly v dale-
ko větší míře a četnosti než dříve. Po téměř 
stoletém období bez výrazných povodní při-
šla série, kterou zahájila extrémní povodeň 
na  Moravě v  roce 1997. Poté následovala 
ničivá povodeň v Čechách v roce 2002. Po-
slední rozsáhlé záplavy zasáhly Českou re-
publiku v červnu a červenci letošního roku.

Při povodních jsou masivně nasazovány 
složky záchranného integrovaného systé-
mu, zejména Hasičský záchranný sbor ČR 
a Policie České republiky. Česká republika 
s  pomocí podpory z  Integrovaného ope-
račního programu realizovala v  minulých 
letech řadu významných projektů, které 
výrazně přispěly ke zmírnění dopadů a ná-
sledků přírodních katastrof. Přesto letos při 
povodních hasiči pociťovali určitý nedosta-
tek speciální moderní a  výkonné techniky 
pro evakuaci, některé druhy likvidačních 
prací a zabezpečení nouzového přežití oby-
vatel. Policisté, kteří mají při záplavách 
na starosti varování a informování postiže-
ných lidí i vlastní záchranné práce, doprav-
ní opatření při evakuaci a veřejný pořádek, 

také hlásili nedostatečné vybavení zejména 
speciálními vozidly a moderními technolo-
giemi. 

Proto byly připraveny dva nové velké pro-
jekty, ze  kterých se bude financovat nová 
moderní technika a  technologické vyba-
vení pro hasiče a policisty. Projekt „Zvýše-
ní akceschopnosti Policie ČR k  záchraně 
lidských životů a  ochraně majetku při po-
vodních“ má hodnotu více než 1,3 miliardy 
korun a  projekt „Připravenost Hasičské-
ho záchranného sboru České republiky 
k řešení povodní“ přes 1,4 miliardy korun. 
Účelem projektů je umožnit rychlejší reakci 
na  povodňové ohrožení, efektivnější řízení 
záchranných a  likvidačních prací, zajištění 
dostatečného monitoringu situace a  rych-
lejší předávání informací. Tím se zrychlí 
rozhodovací procesy a ulehčí evakuace oby-
vatel. Oba projekty byly po  schválení Řídí-
cím orgánem Integrovaného operačního 
programu neprodleně předány k posouzení 
Evropské komisi.

Policie navrhuje nakoupit mimo jiné speci-
ální terénní vozidla, čluny s  nízkým pono-
rem, kajutové čluny, bezpilotní vrtulníky, 
speciální vybavení pro potápěče nebo mo-

dernizované vybavení pracoviště krizového 
štábu policejního prezidenta. Hasiči chtějí 
například obojživelné vozidlo pro řízení 
zásahu, plavidlo, vyprošťovací automobily, 
sanitární kontejner nouzového přežití, mo-
torovou čerpací stanici či vybudování poly-
gonu pro zkoušky jízdy ve vodě.

Schválení velkých projektů na české straně 
předcházelo předání podkladů ke  změně 
Programového dokumentu IOP Evropské 
komisi dne 15. října 2013. Převádí se vol-
né finanční prostředky a  dochází k  vnitřní 
realokaci mezi aktivitami oblasti intervence 
3.4, aby v ní byla k dispozici částka na rea-
lizaci velkých projektů. Z oblasti intervence 
1.1b Rozvoj informační společnosti ve veřej-
né správě a 6.2b Ostatní náklady technické 
pomoci IOP se převádí alokace do Operač-
ního programu Praha Konkurenceschop-
nost. Dalšími změnami v  Programovém 
dokumentu IOP je převedení administrace 
oblasti intervence 5.1 Národní podpora vy-
užití potenciálu kulturního dědictví ze zpro-
středkujícího subjektu Ministerstva kultury 
ČR pod Řídící orgán IOP a  Centrum pro 
regionální rozvoj a  zařazení holdingového 
fondu do implementace finančního nástroje 
JESSICA.
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12. zasedání Monitorovacího výboru IOP
Dne 26. listopadu 2013 se v hotelu Bar-
celó v  Praze koná dvanácté zasedání 
Monitorovacího výboru Integrovaného 
operačního programu. Evropskou komi-
si bude zastupovat Elen Grech a  Tomáš 
Kuchtík z Generálního ředitelství Evrop-
ské komise pro regionální politiku.

AVÍZA

Modernizace státní správy se i díky IOPu 
v poslední době projevila zejména snad-
no dostupnou sítí CzechPOINTů, které 
ulehčují získání úředních výpisů a  přijí-
mají i ohlášení živnosti, žádosti o udělení 
koncese apod. Další významnou oblastí 
jsou datové schránky, umožňující odesí-
lání dopisů zdarma, a  realizována byla 
i celá řada menších projektů v regionech. 
Tématem soutěže je, jak se díky těmto 
změnám lidé v běžném životě zbavili pa-
pírování, stresu z  nedoručeného dopisu 
nebo front na úřadech.

Video spoty je možné natáčet na dvě té-
mata:

1.  Jak vám „chytré“ úřady využívající 
moderní technologie ulehčují život?

2.  Jak si vy osobně představujete přá-
telský a „chytrý“ úřad budoucnosti?

Spoty o délce minimálně 6 a maximálně 
45 sekund by účastníci měli sdílet na so-
ciálních sítích Facebook, YouTube, Twi-
tter, Vine nebo Instagram. Nutná je re-
gistrace na webu odboru strukturálních 
fondů ministerstva vnitra www.osf-mvcr.
cz, kde se ve  videogalerii vkládá odkaz 
na sdílené video.

Dvě nejlepší videa vybere odborná porota 
na základě kreativity, vtipu a kvality zpra-

cování, jednoho vítěze určí návštěvníci 
webových stránek svými hlasy. Vítězo-
vé obdrží čtečky e-knih Amazon Kindle, 
poukázku v  hodnotě 500 Kč na  nákup 
e-knih a balíček propagačních předmětů. 
Soutěž trvá od  30. září 2013 do  6. pro-
since 2013. Bližší informace naleznete 
na http://www.osf-mvcr.cz/o-soutezi. 

Soutěž Ministerstva vnitra Čr 
„Natoč chytrý úřad a vyhraj!“
n n Ministerstvo vnitra ČR, které je zprostředkujícím subjektem v Integrovaném operačním programu, vyhlásilo soutěž s názvem „Natoč 
chytrý úřad a vyhraj!“ Účastníkům stačí natočit krátké video na téma modernizace českých úřadů a mohou vyhrát čtečky a další ceny.

Otevřené výzvy v Integrovaném operačním programu 

Oblast podpory Zahájení 
příjmu žádostí

Ukončení 
příjmu žádostí Typ oprávněného žadatele

Alokace 
na výzvu 
v mil. Kč

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 3. 9. 2013 29. 11. 2013 Kraje 394,1

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 11. 11. 2009 31.12. 2013 Organizační složky státu 
v oblasti služeb zaměstnanosti 1266,3

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 8. 10. 2013 20. 12. 2013 Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR, 
Policejní prezidium ČR 2800,0

4.1 Národní podpora cestovního ruchu 7. 9. 2011 kontinuální Organizační složky státu 
a jimi zřizované příspěvkové organizace 200,0

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 22. 5. 2009 kontinuální Obce, vlastníci bytových domů, 
nestátní neziskové organizace 4 814,3

6.1 Technická pomoc 5. 6. 2008 30. 9. 2015 Organizační složky státu 
a jimi zřizované příspěvkové organizace 321,0

6.2 Technická pomoc 27. 9. 2010 30. 9. 2015 Organizační složky státu 
a jimi zřizované příspěvkové organizace 816,0




